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1 Ogólne zasady dla cytowań i bibliografii
1. Poszczególne elementy zapisu bibliograficznego rozdzielamy przecin-

kami; wiele wpisów rozdzielamy średnikiem, wpis kończymy kropką
2. Tytuły cytowanych prac piszemy kursywą (dla skryptów łacińskich i

cyrylicy; dla reszty nie imitujemy kursywy [岩波書店, nie岩波書店])
3. W tytułach polskich kapitalizujemy pierwszą literę oraz pierwsze li-

tery nazw własnych; w tytułach angielskich kapitalizujemy pierwszą
literę i wszystkie istotne wyrazy w tytule (bez the, of, and, in, itp.)

4. Zapis łaciński ma pierwszeństwo przed zapisem oryginalnym; tłuma-
czenie tytułu podajemy w nawiasach kwadratowych (Fujita K. 藤田宏
達, Genshi jōdo shisō no kenkyū原始浄土思想の研究 [Study of Early Pure
Land Buddhism], Iwanami Shoten 岩波書店, 1970.)

5. Tytuły czasopism ujmujemy w podwójne cudzysłowy „polskie”
6. Imiona autorów skracamy i rozdzielamy spacją (J. H. Grant, nie

J.H. Grant)
7. W pozycjach wieloautorskich cytujemy dwa pierwsze nazwiska; przy

większej liczbie dodajemy et. al.
8. Cytowanie i wpis bibliograficzny rozpoczyna się od tytułu w przypad-

ku, w którym osobom biorącym udział w powstaniu publikacji odma-
wia się statusu autora albo wówczas, kiedy nie można zidentyfikować
takich osób z nazwiska



1.1 Zasady dla cytowań

9. Cytowania umieszczane są w przypisach dolnych
10. Ideą jest maksymalne uproszczenie formatu cytowań stąd odwołania

tylko do autora, tytułu oraz numerów stron publikacji, ewentualnie
do tytułu i numerów stron w przypadku dzieł o trudnym do ustalenia
autorstwie (por. punkt 8)

11. Ogólna postać cytowań książek i artykułów: inicjały imion i nazwisko
autora, tytuł kursywą, numer strony lub zakres stron zaznaczony pół-
pauzą bez odstępów (np. s. 13–14)

12. Ogólna postać cytowań materiałów z internetu: inicjały imion i nazwi-
sko autora (jeżeli znane), tytuł tekstu (jeżeli znany) albo nazwa strony
kursywą, identyfikator nadawany stronom internetowym w kolejno-
ści ich przywoływania w tekście, w postaci [www 01] [www 02] etc.
Do ponownego cytowania takiej pozycji należy wykorzystać nadany
wcześniej identyfikator jeżeli adres się nie zmienił lub – jeżeli jest prze-
ciwnie – nadać nowy

13. W przypisach bibliograficznych należy posługiwać się skrótami łaciń-
skimi:
(a) Ibidem (Ibidem, s. 20.) pisane antykwą, dla powtórnego przywo-

ływania tej samej pozycji w ciągu. Dotyczy to również cytowań
źródeł internetowych

(b) Idem („tenże”), Eadem („taż”) pisane antykwą zastępuje nazwisko
autora/autorki

14. Op. cit. pisane antykwą zastępuje pełny opis pozycji cytowanej wcze-
śniej, o ile jest to jedyna publikacja danego autora przywoływana w
tekście (J. H. Grant, op. cit., s. 22.) Dotyczy to również cytowań źródeł
internetowych, należy jednak powtórzyć odpowiedni identyfikator

15. Skrót tytułu kursywą z wielokropkiem (albo jego pełne powtórzenie,
przy bardzo krótkich tytułach) zastępuje opis pozycji cytowanej wcze-
śniej, o ile w tekście cytuje się więcej niż jedną publikację danego auto-
ra (J. H. Grant, Ups and downs…, s. 22.). Pomija się wówczas „op. cit.”,
którego sens oddaje wielokropek. Dotyczy to również cytowań źródeł
internetowych, należy jednak powtórzyć odpowiedni identyfikator

1.2 Zasady dla bibliografii

16. Bibliografiamoże zostać podzielona na sekcje: teksty źródłowe (teksty
podstawowe) i opracowania;musi zostać wydzielona sekcja „wykorzy-
stane źródła internetowe”o ile takie są
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17. W wersji roboczej tekstu wpisy nie są numerowane
18. W bibliografii nazwisko poprzedza inicjały imion autora; uporządko-

wanie pozycji według klucza alfabetycznego
19. Zapis bibliograficzny książek ze zdefiniowanym autorem: autor, tytuł

kursywą, [ewentualnie] nazwisko tłumacza z dopiskiem (tłum.), wy-
dawca, miejsce wydania z datą

20. Zapis bibliograficzny książek z niezdefiniowanym autorem: tytuł kur-
sywą, nazwisko redaktora z dopiskiem (red.) i/lub nazwisko tłumacza
z dopiskiem (tłum.) i/lub nazwisko autora wstępu/opracowania z do-
piskiem (wstęp), wydawca, miejsce wydania z datą. Jeżeli jedna osoba
łączy wiele ról należy je wymienić np. (red. tłum. i wstęp).

21. Rozdział w monografii wieloautorskiej podajemy wraz z danymi bi-
bliograficznymi monografii przedzielając je dopiskiem [w:]. Kolejność:
autor, tytuł, [ewentualnie] tłumacz (tłum.) [w:] tytuł monografii, redak-
torzy monografii z dopiskiem (red.), wydawca, miejsce wydania z datą,
[ewentualnie] numer tomu, strony

22. Zapis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie: autor, tytuł artykułu
kursywą, [ewentualnie] nazwisko tłumacza z dopiskiem (tłum.), tytuł
czasopisma antykwą w podwójnych cudzysłowach [zob. punkt 4], nu-
mer, zeszyt/rok, strony

23. Jeżeli dana pozycja dostępna jest wyłącznie online, należy do opisu
bibliograficznego dołączyć odpowiedni identyfikator wykorzystany w
tekście głównym, np. [www 03], jako ostatnią pozycję wpisu biblio-
graficznego

24. Cytowania stron internetowych (w sekcji „wykorzystane źródła in-
ternetowe”) powinny zawierać identyfikator w nawiasach kwadrato-
wych, następnie adres strony, i datę w nawiasach okrągłych (dostęp:
21.12.2015). Uporządkowanie listy źródeł internetowychwedług nume-
racji identyfikatorów ([www 01], [www 02], …)
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2 Przykłady

2.1 Cytowania w przypisach dolnych – przykłady

Lorem ipsum dolor sit amet risus1. Vivamus nibh2. Morbi cursus eu3, nunc.
Nulla iaculis augue4. Morbi dignissim5, libero nec libero6. Pellentesque ante7.
Curabitur ac ipsum8. Fusce purus9 sit amet, massa10.

Źródła internetowemożna cytowaćwewnątrztekstowo, na przykład tekst
The Imaginariums of the Nuns: DaysThat Are Past and FuturesThat May Yet Be
autorstwa Bhikkhu Sujato (zob. [www 01]). Można też cytować w przypisie
dolnym11. W tekście złożonym do druku, wszystkie odnośniki będą jedno-
cześnie łączami do swoich źródeł internetowych.

Źródła anonimowe i podobne cytujemy przez tytuł12.

2.2 Bibliografia odpowiadająca cytowanymwyżej pozycjom
– przykłady

1. Fujita K. 藤田宏達, Genshi jōdo shisō no kenkyū 原始浄土思想の研究
[Study of Early Pure Land Buddhism], Iwanami Shoten 岩波書店, 1970.

2. Fujita K., Pure Land Buddhism in India, T. Unno (tłum.) [w:] The Pu-
re Land Tradition: History and Development, J. H. Foard, M. Solomon,
R. K. Payne (red.), Jain Publishing Co, Fremont 2006, s. 26-45.

3. Fujita K.,The Textual Origins of the GuanWu-liang-shou ching: A Cano-
nical Scripture of Pure Land Buddhism, K. K. Tanaka (tłum.) [w:]Chinese

1S. Konoda 小野田俊藏, Zōzōryōdokyō rui Kenkyūshi 造像量度經類研究史 [A History of Studies
in the Pratimālakṣaṇa], s. 21.

2Ibidem, s. 22.
3K. Fujita,The Textual Origins of the Guan Wu-liang-shou ching: A Canonical Scripture of Pure
Land Buddhism, s. 31–33.

4Idem, Pure Land Buddhism in India, s. 30.
5J. Nattier, The Indian Roots of Pure Land Buddhism: Insights from the Oldest Chinese Versions
of the Larger Sukhavativyuha, s. 12.

6Eadem,The Realm of Akṣobhya: A Missing Piece in the History of Pure Land Buddhism, s. 34.
7K. Fujita, The Textual Origins of the Guan Wu-liang-shou ching…, s. 33.
8J. Nattier,The Indian Roots of Pure Land Buddhism…, s. 45.
9K. Fujita, Pure Land Buddhism in India, s. 30.
10S. W. Horst, Beyond reduction: philosophy of mind and post-reductionist philosophy of science,
s. 45.

11Zob. B. Sujato, The Imaginariums of the Nuns: Days That Are Past and Futures That May Yet
Be, [www 01].

12The SAT Daizōkyō Text Database, [www 02]. Również Pāḷi Tipiṭaka, edycja Chaṭṭha Saṅgā-
yana, [www 03].
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Buddhist Apocrypha, R. E. Buswell (red.), University of Hawaii Press,
Honolulu 1990, s. 30-75.

4. Horst S. W., Beyond reduction: philosophy of mind and post-reductionist
philosophy of science, Oxford University Press, Oxford – New York
2007.

5. Konoda S. 小野田俊藏, Zōzōryōdokyō rui Kenkyūshi 造像量度經類研究史
[A History of Studies in the Pratimālakṣaṇa], „Bukkyō daigaku Bukkyō
gakkai kiyō”佛教大學佛教學會紀要, 3/1995, s. 1–25.

6. Nattier J., The Indian Roots of Pure Land Buddhism: Insights from the
Oldest Chinese Versions of the Larger Sukhavativyuha, „Pacific World:
Journal of the Institute of Buddhist Studies”, 2003.

7. Nattier J.,The Realm of Akṣobhya: A Missing Piece in the History of Pure
Land Buddhism, „Journal of the International Association of Buddhist
Studies”23 (1/2001), s. 4–18.

8. Pāḷi Tipiṭaka, edycja Chaṭṭha Saṅgāyana, [www03] (dostęp: 21.12.2015).
9. Sujato, The Imaginariums of the Nuns: Days That Are Past and Futures

That May Yet Be, [www 01] (dostęp: 21.12.2015).
10. The SAT Daizōkyō Text Database, [www 02] (dostęp: 21.12.2015).

2.3 Bibliografia, sekcja „wykorzystane źródła internetowe”
– przykłady

[www01] https://sujato.wordpress.com/2015/08/10/the-imaginariums-of-the-
nuns-days-that-are-past-and-futures-that-may-yet-be/ (dostęp: 21.12.2015)
[www02] http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index_en.html (dostęp: 21.12.2015)
[www 03] http://www.tipitaka.org/chattha (dostęp: 21.12.2015)
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